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EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA
Auglýsing Eftirlitsstofnunar EFTA um endurkröfuvexti sem reikna
ber við endurheimtu ríkisaðstoðar og viðmiðunar- og afreiknivexti í
EFTA-ríkjunum; vextirnir gilda frá 1. júní 2020

2020/EES/59/01

Birt í samræmi við reglur um viðmiðunar- og afreiknivexti sem fram koma í VII. hluta
leiðbeinandi reglna Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð,
og 10. gr. ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA 195/04/COL 14. júlí 2004 (1).
Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við ákvæði kaflans um aðferð við útreikning viðmiðunar- og
afreiknivaxta í leiðbeinandi reglum ESA um ríkisaðstoð, með áorðnum breytingum samkvæmt ákvörðun
ESA nr. 788/08/COL frá 17. desember 2008. Við útreikning gildandi viðmiðunarvaxta er viðeigandi álagi
bætt við grunnvextina í samræmi við leiðbeinandi reglur um ríkisaðstoð.
Grunnvextir fyrir Ísland og Noreg hafa verið uppfærðir í ljósi óvenjulegra aðstæðna af völdum COVID19 faraldursins, frá 1. júní.
Grunnvextirnar eru ákvarðaðir sem hér segir:

01.06.2020 –

(1)

Ísland

Liechtenstein

Noregur

2,65

– 0,56

0,74

Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2006, bls. 37, og EES-viðbætir nr. 26, 25.5.2006, bls. 1.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum

10.9.2020

2020/EES/59/02

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun:
Dagsetning ákvörðunar

4. júní 2020

Málsnúmer

85200

Ákvörðun nr.

050/20/COL

EFTA-ríki

Noregur

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega)

Frestun á greiðslu tiltekinna leyfisgjalda til þess að
tryggja samfelldni við útfærslu á þriðja farsímakerfinu

Lagastoð

Ákvæði laga um fjarskipti, gr. 6-2

Tegund aðstoðar

Tilfallandi aðstoð

Markmið

Forðast truflun á uppsetningu þriðja farsímakerfisins
vegna COVID-19 faraldursins

Aðstoðarform

Frestun á greiðslu leyfisgjalda

Fjárveiting

259 milljónir NOK

Atvinnugreinar

Fjarskipti

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð

The Ministry of Local Government and Modernisation
Akersgata 59, 0032 Oslo, Norway

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar
EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.
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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

2020/EES/59/03

(mál M.9669 – PPF Group/Central European Media Enterprises)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 1. september 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

PPF Group N.V. („PPF“, Niðurlöndum); endanlega undir yfirráðum Mr. Petr Kellner.

–

Central European Media Enterprises Ltd. („CME“, Bermúda), sem endanlega lýtur yfirráðum AT&T Inc.

PPF nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir CME.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

PPF: fjölþjóðleg fjárfestinga- og fjármálasamstæða sem beinir sjónum að neytendafjármögnun, fjarskiptum, líftækni,
smásölu, fasteignum og landbúnaði.

–

CME: fjölmiðla- og afþreyingarfyrirtæki, sem er með starfsemi í gegnum dótturfyrirtæki í útsendingu á sjónvarpsefni
og öðrum fjölmiðlum, einkum í Búlgaríu, Tékklandi, Rúmeníu, Slóvakíu og Slóveníu.

3.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið
samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 299,
9.9.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9669 – PPF Group/Central European Media Enterprises
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
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2020/EES/59/04

(mál M.9900 – ZF China/Wolong/Wolong ZF Automotive Electric Motors JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 28. ágúst 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

ZF China Investment Co., Ltd. („ZF China“, Alþýðulýðveldinu Kína), sem er dótturfyrirtæki ZF Friedrichshafen AG
(„ZF“, Þýskalandi, ásamt dótturfyrirtækjum „ZF Group“).

–

Wolong Electric Group Co., Ltd. („Wolong“, Alþýðulýðveldinu Kína), dótturfyrirtæki Wolong Holding Group Co.,
Ltd. („Wolong Holding“, ásamt dótturfyrirtækjum „Wolong Group“).

–

Wolong ZF Automotive Electric Motors Co., Ltd., („Wolong ZF Automotive Electric Motors“, Alþýðulýðveldinu
Kína), nýstofnað fyrirtæki.

ZF China og Wolong ná að í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Wolong ZF Automotive Electric Motors.
Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

ZF: afhending um heim allan á vörum í farþegabifreiðar, atvinnuökutæki og iðntækni. M.a. er um að ræða gírkassa,
stýrisbúnað, öxla, kúplingar, deyfa, íhluti í undirvagna og kerfi, virka og óvirka öryggistækni fyrir íhluti í ökutæki og
aðra tengda íhluti.

–

Wolong: framleiðandi á vélum og drifum. Vörur sem fyrirtækið framleiðir eru m.a. ýmis (rafræn) vél- og stýrikerfi,
ljósspennuvirkjanir, UPS-rafhlöður og vinnuvélar.

–

Wolong ZF Automotive Electric Motors: tilgangur sameiginlegs fyrirtækis er þróun, hönnun, framleiðsla og sala á
rafmagnshreyflum og tengdri þjónustu á mörkuðum fyrir ökutæki um allan heim.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.
Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu
framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt
reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 298,
8.9.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9900 – ZF China/Wolong/Wolong ZF Automotive Electric Motors JV
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Brussels

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/59/05

(mál M.9902 – HPS/Temasek/Cypress Creek Holdings)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 1. september 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

HPS Investment Partners, LLC („HPS“, Bandaríkjunum).

–

Temasek Holdings (Private) Limited („Temasek“, Singapúr).

–

Cypress Creek Holdings, LLC („Cypress Creek Holdings“, Bandaríkjunum).

HPS og Temasek ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Cypress
Creek Holdings.
Samruninn á sér stað með kaupum á verðbréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

HPS: fjárfestingarfyrirtæki sem stýrir ýmsum fjárfestingastefnum á sviði fjárhagslegrar uppbyggingar sem m.a. felast
í sambankaskuldsetningarfjármögnun og hávaxtaskuldabréfum, sem og tryggðum forgangsskuldum sem samið er um
sérstaklega, og millilagslánum, eignatengdum lánum og hlutum í óskráðum fyrirtækjum.

–

Temasek: fjárfestingarfyrirtæki, en í eignasafni þess er að finna breitt svið atvinnugreina: fjármálaþjónustu, fjarskipti,
fjölmiðlun og tækni, flutningastarfsemi og vöruferlisstjórnun, neytendamarkað, fasteignir, orku og auðlindir, lífvísindi
og búvöruviðskipti.

–

Cypress Creek Holdings: þróun sólarrafhlöðuverkefna, sem og langtímaeigandi og rekstraraðili sólarrafhlöðuverkefna
í Bandaríkjunum.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.
Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu
framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt
reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 299,
9.9.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9902 – HPS/Temasek/Cypress Creek Holdings
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/59/06

(mál M.9906 – KKR/HPS/Monleasing Holdco)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 2. september 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

KKR & Co. Inc. („KKR“, Bandaríkjunum).

–

HPS Investment Partners, LLC („HPS“, Bandaríkjunum).

–

Monleasing Holdco Pty Ltd („Monleasing“, Ástralíu).

KKR og HPS ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Monleasing
from Monash Private Capital Pty Ltd.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

KKR: fjárfestingarfyrirtæki með starfsemi víða um heim sem býður fjárfestum upp á margvíslega sjóði með
sérhæfðum eignum og aðrar fjárfestingalausnir, sem og fjármagnsmarkaðslausnir fyrir fyrirtækið, fyrirtæki í
eignasafni þess og aðra viðskiptavini.

–

HPS: fjárfestingafyrirtæki með aðsetur í Bandaríkjunum sem legur áherslu á yfirtöku fyrirtækja og stefnumótandi
fjármögnun eða endurfjármögnun félaga sem þurfa fjárhagslega aðstoð.

–

Monleasing: fæst við leigu og kaupleigu á búnaði sem notaður er í iðnaðar- og atvinnuskyni í Ástralíu og á NýjaSjálandi.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið
samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.
Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu
framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt
reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 300,
10.9.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9906 – KKR/HPS/Monleasing Holdco
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/59/07

(mál M.9913 – Hella/Minth/JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 28. ágúst 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Hella Holding International GmbH („Hella“, Þýskalandi); lýtur yfirráðum Hella GmbH & Co. KGaA.

–

Minth Investment Co. („Minth“, Cayman-eyjum); lýtur yfirráðum Minth Group Limited.

–

Hella Minth Jiaxing Automotive Parts Co. Ltd („JV“, Kína).

Hella og Minth ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir
JV.
Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Hella: fæst við bílavarahluti, einkum ljós- og rafbúnað og viðskipti með þær vörur.

–

Minth: fæst einkum við hönnun, framleiðslu og sölu á listum, skrautbúnaði, hlutum í yfirbyggingu bifreiða og hlutum
í bifreiðar sem tengjast þessu.

–

JV: mun fást við bílaíhluti, einkum á sviði hvelfinga, eða hlífa fyrir ratsjár sem vísa fram eða ratsjárskynjara framan á
ökutækjum.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.
Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu
framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt
reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 298,
8.9.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9913 – Hella/Minth/JV
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Brussels

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/59/08

(mál M.9932 – Kaufland/SCP Real Digital assets)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 2. september 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Kaufland Stiftung & Co. KG („Kaufland“, Þýskalandi); lýtur yfirráðum Schwarz Gruppe (Þýskalandi).

–

Real Digital businesses („Real Digital“); lýtur sem stendur yfirráðum SCP Retail Operations S.à r.l („SCP“,
Lúxemborg).

Kaufland nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hluta af Real Digital.
Samruninn á sér stað með kaupum á eignum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Kaufland: verslanakeðja sem einkum selur matvöru og aðra neytendavöru til daglegra nota.

–

Schwarz Gruppe: smásala á matvælum og annarri neytendavöru til daglegra nota í gegnum verslanakeðjurnar
Kaufland og Lidl, auk framleiðslu á tiltekinni matvöru og endurvinnslu.

–

Real Digital: stafræn starfsemi Real Group, m.a. smásala á matvöru á netinu og öðrum neytendavörum ekki til
manneldis, auk stafræns markaðar.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.
Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu
framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt
reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 300,
10.9.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9932 – Kaufland/SCP Real Digital assets
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/59/09

(mál M.9942 – Partners Group/Bridgepoint/Rovensa)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 28. ágúst 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Partners Group AG („Partners Group“, Sviss),

–

Bridgepoint Group Limited („Bridgepoint“, Bretlandi).

–

Rovensa S.A. („Rovensa“, Portúgal); endanlega undir yfirráðum Bridgepoint.

Partners Group og Bridgepoint ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. Samrunareglugerðarinnar, yfir Rovensa.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Partners Group: fyrirtæki sem starfar um allan heim og stýrir fjárfestingum í einkafyrirtækjum, einkum með óskráð
hlutabréf, fasteignir í einkaeign og einkaskuldir.

–

Bridgepoint: alþjóðleg samstæða sem fjárfestir í óskráðum eignum með áherslu á fjárfestingar í evrópskum
meðalstórum fyrirtækjum í margvíslegum atvinnugreinum, m.a. þjónustu við neytendur/smásölufyrirtækjum
fyrirtækjaþjónustu, iðnaðarvörum, fjármálaþjónustu, heilsugæslu, fjölmiðlum og tækni.

–

Rovensa: heildarlausnir á sviði uppskerustýringar um allan heim. Um er að ræða uppskeruvernd, og næringu og varnir
með lífrænum efnum undir vörumerkjum á borð við Ascenza, Tradecorp eða Idainature. Rovensa annast einnig
viðbótarþjónustu, eða tæknilega ráðgjöf.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.
Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu
framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt
reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 300,
10.9.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9942 – Partners Group/Bridgepoint/Rovensa
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/59/10

(mál M.9572 – BMW/Daimler/Ford/Porsche/Hyundai/Kia/IONITY)
Framkvæmdastjórnin ákvað 1. september 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru.
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32020M9572. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/59/11

(mál M.9877 – Pro Diagnostic Group/FutureLife/DISCARE CZ JV)
Framkvæmdastjórnin ákvað 27. ágúst 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru.
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32020M9877. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)
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2020/EES/59/12

(mál M.9878 – Total/EDP Comercializadora)
Framkvæmdastjórnin ákvað 27. ágúst 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru.
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32020M9878. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/59/13

(mál M.9912 – Genstar/TA/Brinker)
Framkvæmdastjórnin ákvað 26. ágúst 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru.
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32020M9912. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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2020/EES/59/14

(mál M.9915 – Mitsubishi Corporation Energy/ENEOS/Taiyo Koyu)
Framkvæmdastjórnin ákvað 26. ágúst 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru.
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32020M9915. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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2020/EES/59/15

SA.53983 (2019/NN) – skattundanþága vegna umframhagnaðar í þágu Atlas Copco
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 16. september 2019, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2020, bls. 832, þá ákvörðun sína að hefja rannsókn
á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 288,
31.8.2020, bls. 832. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

Ríkisaðstoð – Belgía

2020/EES/59/16

SA.53984 (2019/NN) – skattundanþága vegna umframhagnaðar í þágu
Belgacom International Carrier
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 16. september 2019, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2020, bls. 877, þá ákvörðun sína að hefja rannsókn
á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 288,
31.8.2020, bls. 877. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

Nr. 59/14
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2020/EES/59/17

SA.53985 (2019/NN) – skattundanþága vegna umframhagnaðar í þágu Dow Corning
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 16. september 2019, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2020, bls. 923, þá ákvörðun sína að hefja rannsókn
á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 288,
31.8.2020, bls. 923. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

Ríkisaðstoð – Belgía

2020/EES/59/18

SA.53986 (2019/NN) – skattundanþága vegna umframhagnaðar í þágu Capsugel
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 16. september 2019, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2020, bls. 970, þá ákvörðun sína að hefja rannsókn
á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 288,
31.8.2020, bls. 970. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

10.9.2020
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Nr. 59/15

2020/EES/59/19

SA.53987 (2019/NN) – skattundanþága vegna umframhagnaðar í þágu Kinepolis
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 16. september 2019, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2020, bls. 1017, þá ákvörðun sína að hefja
rannsókn á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 288,
31.8.2020, bls. 1017. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

Ríkisaðstoð – Belgía

2020/EES/59/20

SA.53988 (2019/NN) – skattundanþága vegna umframhagnaðar í þágu Zoetis
(Pfizer Animal Health)
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 16. september 2019, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2020, bls. 1060, þá ákvörðun sína að hefja
rannsókn á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 288,
31.8.2020, bls. 1060. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.
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2020/EES/59/21

SA.53989 (2019/NN) – skattundanþága vegna umframhagnaðar í þágu
AB Inbev/Ampar
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 16. september 2019, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2020, bls. 1105, þá ákvörðun sína að hefja
rannsókn á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 288,
31.8.2020, bls. 1105. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

Ríkisaðstoð – Belgía

2020/EES/59/22

SA.53990 (2019/NN) – skattundanþága vegna umframhagnaðar í þágu Flir
Systems Trading
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 16. september 2019, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2020, bls. 1148, þá ákvörðun sína að hefja
rannsókn á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 288,
31.8.2020, bls. 1148. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

10.9.2020
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Nr. 59/17

2020/EES/59/23

SA.53991 (2019/NN) – skattundanþága um of í þágu WABCO vegna umframhagnaðar
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 16. september 2019, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2020, bls. 1191, þá ákvörðun sína að hefja
rannsókn á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 288,
31.8.2020, bls. 1191. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

Ríkisaðstoð – Belgía

2020/EES/59/24

SA.53992 (2019/NN) – skattundanþága vegna umframhagnaðar í þágu Celio
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 16. september 2019, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2020, bls. 1236, þá ákvörðun sína að hefja
rannsókn á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 288,
31.8.2020, bls. 1236. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.
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2020/EES/59/25

SA.53993 (2019/NN) – skattundanþága vegna umframhagnaðar í þágu Magnetrol
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 16. september 2019, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2020, bls. 1279, þá ákvörðun sína að hefja
rannsókn á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 288,
31.8.2020, bls. 1279. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

Ríkisaðstoð – Belgía

2020/EES/59/26

SA.53994 (2019/NN) – skattundanþága vegna umframhagnaðar í þágu Ansell Healthcare
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 16. september 2019, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2020, bls. 1322, þá ákvörðun sína að hefja
rannsókn á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 288,
31.8.2020, bls. 1322. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.
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2020/EES/59/27

SA.53995 (2019/NN) – skattundanþága vegna umframhagnaðar í þágu Esko-Graphics
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 16. september 2019, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2020, bls. 1367, þá ákvörðun sína að hefja
rannsókn á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 288,
31.8.2020, bls. 1367. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

Ríkisaðstoð – Belgía

2020/EES/59/28

SA.53996 (2019/NN) – skattundanþága vegna umframhagnaðar í þágu Victaulic
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 16. september 2019, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2020, bls. 1410, þá ákvörðun sína að hefja
rannsókn á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 288,
31.8.2020, bls. 1410). Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

Nr. 59/20

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ríkisaðstoð – Belgía

10.9.2020

2020/EES/59/29

SA.53997 (2019/NN) – skattundanþága vegna umframhagnaðar í þágu Astra Sweets
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 16. september 2019, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2020, bls. 1455, þá ákvörðun sína að hefja
rannsókn á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 288,
31.8.2020, bls. 1455. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

Ríkisaðstoð – Belgía

2020/EES/59/30

SA.53998 (2019/NN) – skattundanþága vegna umframhagnaðar í þágu Mayekawa Europe
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 16. september 2019, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2020, bls. 1499, þá ákvörðun sína að hefja
rannsókn á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 288,
31.8.2020, bls. 1499. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

10.9.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ríkisaðstoð – Belgía

Nr. 59/21

2020/EES/59/31

SA.53999 (2019/NN) – skattundanþága vegna umframhagnaðar í þágu Tekelec
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 16. september 2019, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2020, bls. 1544, þá ákvörðun sína að hefja
rannsókn á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 288,
31.8.2020, bls. 1544. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

Ríkisaðstoð – Belgía

2020/EES/59/32

SA.54000 (2019/NN) – skattundanþága vegna umframhagnaðar í þágu Bridgestone Europe
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 16. september 2019, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2020, bls. 1589, þá ákvörðun sína að hefja
rannsókn á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 288,
31.8.2020, bls. 1589. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

Nr. 59/22

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ríkisaðstoð – Belgía

10.9.2020

2020/EES/59/33

SA.54001 (2019/NN) – skattundanþága vegna umframhagnaðar í þágu CHEP
Equipment Pooling
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 16. september 2019, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2020, bls. 1632, þá ákvörðun sína að hefja
rannsókn á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 288,
31.8.2020, bls. 1632. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

Ríkisaðstoð – Belgía

2020/EES/59/34

SA.54002 (2019/NN) – skattundanþága vegna umframhagnaðar í þágu Knauf Insulation
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 16. september 2019, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2020, bls. 1675, þá ákvörðun sína að hefja
rannsókn á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 288,
31.8.2020, bls. 1675. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

10.9.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ríkisaðstoð – Tékkland

Nr. 59/23

2020/EES/59/35

SA.55208 (2020/C) (áður 2020/NN) – Greiðsla fyrir rekstur alþjónustu til Czech Post
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Tékklandi, með bréfi dags. 23. júní 2020, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 294, 4.9.2020, bls. 24, þá ákvörðun sína að hefja rannsókn á
hluta ofangreindrar ráðstöfunar í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 294,
5.6.2020, bls. 24. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Tékklandi. Þeim, sem leggja fram
athugasemdir, er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

Ríkisaðstoð – Portúgal

2020/EES/59/36

SA.58101 (C/2020) (áður 2020/NN) – Björgunaraðstoð við SATA
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Portúgal, með bréfi dags. 18. ágúst 2020, birt á fullgiltu
tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 294, 4.9.2020, bls. 41, þá ákvörðun sína að hefja rannsókn á
ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 294,
4.9.2020, bls. 41. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Portúgal. Þeim, sem leggja fram
athugasemdir, er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

